
12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes
(appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głoso-
wania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie
od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Christian Ehler poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie działało podczas głosowania w dniu
23.09.2008 r.

Grupa Verts/ALE poinformowała, że chciała głosować przeciw popr. 25 część 2 do wspólnego projektu
rezolucji RC-B6-0420/2008 w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE

Wiceprzewodnicząca

13. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

14. Sytuacja światowego systemu finansowego i jej wpływ na gospodarkę euro-
pejską (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja światowego systemu finansowego i jej wpływ na gospodarkę euro-
pejską

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji) złożyli oświad-
czenia.

Głos zabrali: Alexander Radwan, w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz, w imieniu grupy PSE, Silvana
Koch-Mehrin, w imieniu grupy ALDE, Eoin Ryan, w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz, w imieniu grupy
GUE/NGL, Hanne Dahl, w imieniu grupy IND/DEM, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès et Daniel Dăianu.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Roberts Zīle, John Whittaker, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Margarita
Starkevičiūtė, John Purvis, Wolf Klinz, Jean-Paul Gauzès i Karsten Friedrich Hoppenstedt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Manuel António dos Santos, Dumitru Oprea, Proinsias
De Rossa, Olle Schmidt, Jean-Pierre Audy i Dariusz Rosati.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet i Joaquín Almunia.

Debata została zamknięta.

15. Kontrolowanie cen energii (debata)

Pytanie ustne (O-0082/2008) zadane przez Hannesa Swobodę, w imieniu grupy PSE, do Rady: Zajęcie się
cenami energii (B6-0460/2008)

Pytanie ustne (O-0083/2008) zadane przez Hannesa Swobodę, w imieniu grupy PSE, do Komisji: Zajęcie się
cenami energii (B6-0461/2008)
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